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Årsrapport 2013 

 

Året 2013 ble for Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge litt oppstykket i 

forhold til regional smittevernoverlege. Inntil 31. mars var Bodil Dyrstad regional 

smittevernoverlege ved kompetansesenteret. Fra 1. november begynte Kaja Linn Fjeldsæter i sin 

stilling som regional smittevernoverlege. I perioden uten regional smittevernoverlege har 

smittevernlege ved St. Olavs Hospital Andreas Radtke bistått kompetansesenteret ved behov. Det 

har vært et innholdsrikt og spennende år, med mange og utfordrende oppgaver. 

 

      

 

     
Kaja Linn Fjeldsæter      Anita Wang Børseth 

Regional smittevernoverlege     Regional smittevernrådgiver  

 

regionalt.smittevern@stolav.no 

 

 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge 

 

 

 

 

 

 

mailto:regionalt.smittevern@stolav.no�
http://www.stolav.no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/�
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1.0 Mandatet til Regionalt kompetansesenter for smittevern 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge (RKS) er samorganisert og 

samlokalisert med Seksjon for smittevern (SSV) i Fagavdelingen ved St. Olavs Hospital HF. 

Rådgiver Arnt Egil Hasfjord er det regionale kompetansesenteret sin kontaktperson i 

administrasjonen ved Helse Midt-Norge RHF (HMN). Kompetansesenteret har hatt regelmessig 

kontakt med HMN sin kontaktperson gjennom hele året, samt deltatt ved ett møte for 

fagdirektørene i HMN i 2013. 

 

Oppgavene og funksjonen til RKS er beskrevet i Forskrift om smittevern i helsetjenesten § 3.1, 

og konkretisert i Smittevernplan for Helse Midt-Norge 2011-2014:  

 

”Det regionale kompetansesenteret skal administrere det regionale smittevernnettverket og 

fungere som sekretariat for dette. Regionalt kompetansesenter skal samordne smittevernarbeidet, 

stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i det regionale helseforetakets helseinstitusjoner. 

Senteret skal yte sakkyndig hjelp til andre helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket, 

herunder smittevernrådgivning, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og 

oppklaring av utbrudd i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt. Den skal også representere 

regionen i nasjonale fora.” 

 

Målet er å være et slagkraftig kompetansesenter som skal fungere for hele regionen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/regional_smittevern/Dokumenter/Smittevernplan for Helse Midt-Norge 2011-2014 med vedlegg.pdf�
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2.0 Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner 

Overvåking av infeksjoner i helsetjenesten er viktig for å få oversikt over forekomsten av 

helsetjenesteassosierte infeksjoner, identifisere risikofaktorer, og iverksette forebyggende tiltak. I 

tillegg kan overvåking bidra til å oppdage og begrense utbrudd. 

 

2.1 Insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner 

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) er en 

av de største og mest tidkrevende arbeidsoppgavene for smittevernpersonell ved sykehusene. 

Dette er en pålagt oppgave som er hjemlet i Forskrift om Norsk overvåkingssystem for 

antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften).  

 

NOIS-registerforskriften avklarer de juridiske forhold rundt innsamling av data som rapporteres 

til Folkehelseinstituttet. Den gir ikke hjemmel til innsamling utover det som kreves av de 

nasjonale myndigheter og avklarer heller ikke lovligheten for oppbevaring og bruk av data lokalt. 

Siden 2012 har RKS arbeidet med å finne løsninger for at de lokale databasene med NOIS-data 

ved samtlige helseforetak (HF) i Helse Midt-Norge blir gjort lovlige. Denne databasen kan 

brukes til kvalitetsarbeid dersom hvert HF fatter vedtak om dette. I november 2013 ble den lokale 

NOIS-databasen ved St. Olavs Hospital omgjort til et lovlig lokalt kvalitetsregister for intern 

kvalitetssikring. Dette arbeidet må nå gjøres ved samtlige HF i Helse Midt-Norge som deltar i 

NOIS. 

 

Det finnes per i dag ikke et regionalt budsjett knyttet til Hemit-bistand for NOIS-programmet. 

Forutsetningen for at de lokale NOIS-databasene kan brukes på lovlig vis, er at det avsettes 

midler til bistand fra Hemit slik at nødvendig vedlikehold samt videreutvikling av databasen kan 

utføres. Dette har manglet i så lang tid at det nå er et akutt behov for Hemit-bistand som må 

dekkes av regionale midler. Det ble derfor sendt en forespørsel om dette til HMN 24.7.2013: 

”NOIS registrering: etablering av databasene som lokalt kvalitetsregister & regelmessig 

vedlikehold og oppdatering av NOIS-programmet”. Denne henvendelsen er ennå ikke besvart. 
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2.2 Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner  

Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner med innrapportering til Nasjonalt 

folkehelseinstitutt gir en oversikt over forekomsten av noen utvalgte typer helsetjenesteassosierte 

infeksjoner, og skal bidra til å forebygge dem. Alle sykehusene i HMN gjennomfører denne 

undersøkelsen manuelt i dag. I den regionale smittevernplanen 2011-2014, er det beskrevet at det 

skal utvikles et elektronisk verktøy for registrering av prevalens av helsetjenesteassosierte 

infeksjoner i sykehus. Fristen for dette arbeidet var 2012, og i utgangen av 2013 var dette 

arbeidet ikke påbegynt. RKS har etterlyst ressurser til og prioritering av dette arbeidet både hos 

Hemit og HMN RHF.  

 

3.0 E-læring i smittevern 

RKS har også i 2013 deltatt i arbeidet med e-læring sammen med smittevernpersonell i Helse 

Sør-Øst. Arbeidet med e-læring har vært gjennomført med månedlige møter ved Rikshospitalet 

eller Ullevål sykehus. I påvente av Læringsportalen har e-læringskursene blitt gjort tilgjengelige i 

Helse Midt-Norge via lenker på samtlige HF sine intranett. Da denne løsningen svekker kursenes 

funksjonalitet og dokumentasjon av gjennomført kurs, håper smittevernpersonell i Helse Midt-

Norge at kursene legges i Læringsportalen så raskt som mulig.  

 

Status over kurs utarbeidet i samarbeid med Helse Sør-Øst er:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-læringskurs Kommentar 
Smittevern: Basale 
smittevernrutiner 

Ferdig 

Smittevern: Håndhygiene Ferdig 
Smittevern: Isolering Ferdig 
Smittevern: Teknisk desinfeksjon Ferdig 
Smittevern: Test i smittevern Ferdig (ligger ikke på intranett) 
Smittevern: Preoperative rutiner Ferdig (ligger ikke på intranett) 
Smittevern: MRSA Ikke ferdig ennå, mulig ferdig sommeren 

2014 
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Per desember 2013 hadde arbeidsgruppen laget seks kurs, samt en testmodul. I Helse Sør-Øst er 

e-læringsmodulene tilgjengelige i Læringsportalen for ansatte Helse Sør-Øst. Arbeidsgruppen vil 

våren 2014 ferdigstille en ny modul om MRSA og starte revisjon av øvrige moduler. 

 

RKS har ved regionalt nettverksmøte høsten 2012 fått i oppdrag å utarbeide et e-læringskurs om 

forebygging av blodsmitte og stikkuhell i helsetjenesten. Da det eksisterer prosjektmidler til dette 

er det opprettet en prosjektstilling på 40 % som sammen med RKS skal utarbeide denne e-

læringsmodulen. I tillegg vil man ved hjelp av prosjektstillingen utarbeide en regional modul om 

forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Dette arbeidet er i gang. 

 

  

4.0 Internkontroll 

I henhold til Internkontrollforskriften skal det utføres interne revisjoner for å påse at 

internkontrollsystemene fungerer. Infeksjonskontrollprogrammet er en del av virksomhetens 

internkontrollsystem. Internkontroll skal sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at 

myndighetskravene i helselovgivningen etterleves. Helseforetakene har som oppgave å 

gjennomføre internrevisjon innenfor smittevern to ganger per år. 

 

Gjennomføring av internrevisjon i smittevern ved helseforetakene i 2013: 

• Helse Nord-Trøndelag, ingen interne revisjoner i smittevern. 

• Helse Møre og Romsdal, har deltatt på revisjoner knyttet til innsatsområder i 

pasientsikkerhetskampanjen. I tillegg er det gjennomført interne revisjoner på temaene; 

1)Desinfeksjon av hud før punksjoner og injeksjoner ved seksjon for anestesi og  

2) Pasienter med infeksjon som skal til undersøkelser eller behandling utenfor isolat ved 

døgnenhet for kirurgi og ortopedi, seksjon for intensiv og seksjon for akuttmottak. 

• St. Olavs Hospital, to interne revisjoner i smittevern på to ulike somatiske klinikker ved 

sykehuset. 
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5.0 Høringer 

RKS har gitt innspill til rapporten Helsepersonell infisert med blodbårne virus. Presisering 

vedrørende testing av helsepersonell ble særlig etterspurt av kompetansesenteret i denne 

rapporten. 

 

RKS er blitt bedt om å gi innspill til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) via Nasjonalt 

folkehelseinstitutt (FHI) om målbare indikatorer for reduksjon av postoperative infeksjoner. RKS 

har sammen med smittevernet ved St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse 

Møre og Romsdal HF, samt Helse Midt-Norges medlemmer i NOIS-referansegruppen gitt 

innspill om målbare indikatorer. 

 

Regionalt kompetansesenter deltok på initiert høring fra Folkehelseinstituttet om nye 

kasusdefinisjoner for infeksjoner som inkluderes i NOIS og PIAH (Prevalensundersøkelser av 

helsetjenesteassosierte Infeksjoner og Antibiotikabruk i Helseinstitusjoner) (sykehus). Høring 

kom på grunnlag av at man nå går fra CDC til ECDC sine kasusdefinisjoner av de 

helsetjenesteassosierte infeksjonene som overvåkes i NOIS og PIAH. Nye definisjoner vil tas i 

bruk i løpet av våren 2014. 

 

6.0 Regionale nettverksmøter 

Regionalt kompetansesenter har arrangert to regionale møter for smittevernpersonell i Helse 

Midt-Norge i 2013: 

 

Våren: 

• 17. april: Kurs i Statistisk Prosesskontroll (SPC) arrangert for smittevernpersonell i Helse 

Midt-Norge og annet helsepersonell i Helse Midt-Norge. 

Hygienesykepleiere/smittevernrådgivere fra Helse Midt-Norge, samt fire annet helsepersonell 

deltok på dette. 

• 18. april var det regional samling for smittevernpersonell i Helse Midt-Norge. Temaene var 

blant annet håndtering av skop, forbruk av antibiotika, implementering av nye nasjonale 
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antibiotikaretningslinjer og et antibiotikastyringsprogram i norske sykehus og om ny nasjonal 

veileder om forebygging av urinveisinfeksjoner.  

 

Høsten: 

• 20. november var det regional workshop for hygienesykepleiere i smittevern med temaene 

dekontaminering av prober og fleksible skop, desinfeksjonsmidler i helsetjenesten, 

preoperativ dusing/vasking, og bruk av klorhexidinkluter. 

• 21. november var det regional samling for smittevernpersonell i Helse Midt-Norge med 

temaene MRSA, influensa, bioingeniørens rolle i smittevern, overvåkning i NOIS. 

 

Regionalt kompetansesenter deltok på deler av tuberkulosekoordinatorenes regionale møte 19. 

november. Tuberkulosekoordinatorene ønsker samarbeid med smittevernpersonell i Helse Midt-

Norge. Det er ønske om deltagelse ved noen av de regionale smittevernmøtene, særlig der det vil 

være aktuelt i forhold til tema, og ellers for eksempel at tuberkulosekoordinatorene kan bli 

invitert til å delta ca hvert andre år. 

 

 

7.0 Nasjonale nettverksmøter 

I 2013 arrangerte Avdeling for infeksjonsovervåking ved FHI to nettverksmøter for de regionale 

helseforetakene og de regionale kompetansesentrene i smittevern. Disse inngår i et 

nettverksforum for smittevern i spesialisthelsetjenesten. RKS deltok på begge møtene. I etterkant 

av møtet i februar ble det arrangert telefonmøte med gjennomgang av referat sammen med alt 

smittevernpersonell i Helse Midt-Norge. Referat fra høstens møte ble gjennomgått på regionalt 

møte i 21. november. Kontakten med Avdeling for infeksjonsovervåking ved FHI har også ellers 

vært tett. Representanter fra FHI deltok ved begge de regionale møtene for smittevernpersonell i 

Helse Midt-Norge i 2013. 
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8.0 Nasjonalt og regionalt håndhygienearbeid 

8.1 Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene 

Ved nettverksforum 14. februar 2013 ble det bestemt at det skulle opprettes en nasjonal 

arbeidsgruppe som skal jobbe med markering av den internasjonale håndhygienedagen i mai. 

Arbeidsgruppen består av smittevernrådgivere/hygienesykepleiere fra hver helseregion, samt 

rådgivere fra Avdeling for infeksjonsovervåking ved FHI. Arbeidsgruppen har hatt flere møter, 

og utarbeidet materiell og ulike verktøy til bruk ved håndhygienemarkeringen. Det var en god 

oppslutning rundt denne markeringen både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten.  

 

8.2 Regional markering av den internasjonale håndhygienedagen 

Markering av den internasjonale håndhygienedagen ble ved samtlige helseforetak i Helse Midt-

Norge i ulik grad markert i løpet av mai måned. I Helse Møre og Romsdal var det et ypperlig 

samarbeid mellom de ulike sykehusene der alle smittevernrådgiverne gjennomførte en 

håndhygieneturne rundt om i helseforetaket på samtlige sykehus. Håndhygienekampanjen ble 

åpnet av adm. direktør Astrid Eidsvik 23. mai. Det ble gjennomført en telling av håndsmykker på 

ansattes hender, samt premiering av avdelinger uten håndsmykker. Det ble brukt 

håndhygienequiz, holdt stands, testing av håndhygieneferdigheter i lyskassen, holdt undervisning, 

publisert nyhet på helseforetakets hjemmeside, samt et nyhetsinnslag ved NRK Møre & Romsdal. 

 

Ved Helse Nord-Trøndelag, Levanger sykehus, ble håndhygienedagen markert med stand for 

ansatte ved kantinen med testing av håndhygieneferdigheter i lyskassen og håndhygienequiz med 

premie. Det ble hengt opp håndhygieneplakater, samt publisert håndhygiene på helseforetakets 

hjemmeside. 

 

Ved St. Olavs Hospital ble håndhygienedagen markert med telling av håndsmykker på ansattes 

hender og presentasjon av resultatet på intranettet. Det ble holdt stands for ansatte ved ulike 

kantiner/foajeer med testing av håndhygieneferdigheter i lyskassen, hengt opp plakater, samt 

publisert nyhet/informasjon om håndhygiene på helseforetakets hjemmeside. 
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Regionalt kompetansesenter skrev i forbindelse med den nasjonale håndhygienemarkeringen en 

kronikk; ”Håndhygiene mot smitte og infeksjoner” som ble sendt inn til ulike aviser i 

helseregionen. Kronikken ble antatt i Sunnmørsposten 14. mai.  

 

9.0 Revidering av Regionalt tuberkulosekontrollprogram 

Regionalt kompetansesenter har sammen med en arbeidsgruppe utarbeidet nytt regionalt 

tuberkulosekontrollprogram for Helse Midt-Norge. Dette reguleres i Forskrift om 

tuberkulosekontroll og skal omfatte alle tiltak det regionale helseforetaket er ansvarlig for. 

Utkastet ble oversendt Helse Midt-Norge RHF i desember 2012 for godkjenning. Regionalt 

tuberkulosekontrollprogram for Helse Midt-Norge 2013-2014 ble godkjent av Helse Midt-

Norge RHF mai 2013. Dokumentet sammen med vedleggene ligger også på internett på 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge sin hjemmeside: 

http://www.stolav.no/no/Om-

oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-

smittevern/119492/ eller under www.stolav.no 

 

9.1 Den internasjonale tuberkulosedagen  

24. mars er den internasjonale tuberkulosedagen. Denne ble av regional smittevernlege i 

samarbeid med tuberkulosekoordinator ved St. Olavs Hospital markert med å lage nyhetsstoff 

som kunne legges ut på HF sine intranettsider, samt fredagsforelesing 22. mars ved St. Olavs 

Hospital. Den regionale smittevernlegen skrev også en kronikk med tittelen ”Tuberkulose i 

Norge, et problem i vår tid?” som stod i Adresseavisen lørdag 23. mars. 

 

10.0 Utarbeidelse av Nasjonal veileder for forebygging av postoperative 

sårinfeksjoner 

I nasjonalt nettverksforum i 2012 ble det besluttet at de fire regionale kompetansesentrene i 

smittevern skal delta i arbeidet med å utarbeide fire nasjonale veiledere med tilhørende 

prosedyrer i samarbeid med FHI.  

http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/�
http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/�
http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/�
http://www.stolav.no/�
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Temaene for de fire nasjonale veilederne er:  

1) Forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner (ferdig, Helse Sør-Øst) 

2) Forebygging av postoperative sårinfeksjoner (Helse Midt-Norge) 

3) Forebygging av kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner (Helse Vest) 

4) Forebygging av nedre luftveisinfeksjoner (Helse Nord) 

 

Smittevernpersonell i Helse Midt-Norge har sagt ja til å være med å utarbeide en Nasjonal 

veileder for forebygging av postoperative sårinfeksjoner sammen med regionalt 

kompetansesenter for smittevern. Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) vil være den som publiserer 

veilederen og står for kvalitetssikring av innhold på lik linje med andre veiledere fra FHI. 

Dette arbeidet er det orientert om i Fagdirektørmøtet februar 2013 og deretter ble det i 

Direktørmøtet mars 2013 fattet vedtak om at dette arbeidet skal gjøres og at en regional 

arbeidsgruppe skal opprettes i Helse Midt-Norge. Regionalt kompetansesenter for smittevern i 

Helse Midt-Norge har fått på plass en tverrfaglig og regional arbeidsgruppe som skal være med å 

utarbeide Nasjonal veileder for forebygging av postoperative sårinfeksjoner. Arbeidet knyttet til 

litteratursøk og design er i gang, men arbeidsgruppen har ennå ikke hatt noe møte.  

 

11.0 Prosjektarbeid  

Regionalt kompetansesenter har også i 2013 deltatt i prosjektet INNFRI, Reduksjon av 

sykehusinfeksjoner 2011-2013 ved St. Olavs Hospital HF, der prosjektperioden slutter dette år. 

Ett av innsatsområdene i prosjektet har vært smittevernopplæring, der RKS har hatt direkte 

oppgaver knyttet til utarbeidelse av e-læringsmoduler i smittevern. Svært mange ansatte ved St. 

Olavs Hospital HF har under INNFRI tatt de ulike e-læringskurs i smittevern. 

 

RKS ser nytten i å være med i dette arbeidet for å lære mer om prosjektarbeid, og nå også 

arbeidet rundt evaluering av et slikt prosjekt. RKS håper på at nyttige og gode erfaringer fra 

INNFRI kan brukes til mulige regionale smittevernprosjekter i Helse Midt-Norge. RKS ønsker 

også ved å delta i et slikt arbeide å være en del av fagmiljøet i Seksjon for smittevern ved St. 

Olavs Hospital. 
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12.0 Dekontaminering av medisinsk teknisk utstyr 

Smittevernpersonell i Helse Midt-Norge har i 2013 fått mange spørsmål knyttet til desinfeksjon 

av medisinsk utstyr som ikke tåler varmebehandling eller at maskin til utstyret ikke er anskaffet. 

Det har også dukket opp mange nye produkter til desinfeksjon som forsøkes solgt inn til 

sykehusene. Ved innkjøp av utstyr i helseinstitusjoner, er det sjelden at Innkjøpsavdelingen eller 

avdelingen som skal ha utstyret, ber om beskrivelse av håndteringen og desinfeksjon ev. 

sterilisering av utstyret de anskaffer. Erfaringen har vært hittil at medisinsk utstyr som ikke tåler 

varmebehandling, levers med desinfeksjonsmiddel som ikke er godkjent av Statens 

legemiddelverk.  

 

RKS ser at det er viktig å få på plass regionale føringer som kan sikre gode rutiner rundt 

anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr. Man må også få på plass skriftlige rutiner for håndtering 

av utstyret for å forebygge kryssinfeksjoner ved våre helseintuisjoner. 

 

 

13.0 Innkjøp og smittevern 

RKS ser at det er viktig å sette fokus på innkjøp av varer og utstyr knyttet til det 

smitteforebyggende arbeidet i Helse Midt-Norge. Dette med det mål å jobbe mot å forebygge og 

begrense forekomsten av helsetjenesteervervete infeksjoner ved å fremme kvaliteten i 

innkjøpsprosesser for helsetjenesten. Helseinstitusjoner er pålagt å etterleve krav i lov og forskrift 

og å fremme god praksis, og da er det viktig at det foreligger overordnete føringer knyttet til 

innkjøp og innkjøpsavtaler i et smittevernperspektiv. 

 

RKS var i møte med Innkjøpssjefsnettverket 25. november, der utfordringer knyttet til innkjøp 

ble diskutert. Tema som ble tatt opp var hvilke desinfeksjonsmidler skal anvendes i forhold til 

godkjenning hos Statens legemiddelverk, innkjøp av verneutstyr, anskaffelse av utstyr med 

sikkerhetsmekanismer jamfør stikkskadedirektivet, medisinsk utstyr med krav til fullstendige 
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kravspesifikasjoner vedrørende rengjøring, desinfeksjon (fortrinnsvis varme), ev. godkjente 

midler til kjemisk desinfeksjon.  

 

Utfordringene knyttet til innkjøp ved sykehusene i Helse Midt-Norge er sammensatte og 

sammenfallende, og det er viktig at smittevern og Innkjøpssjefsnettverket samarbeider. 

 

 

14.0 Varsel om utbrudd 

Utbrudd av smittsom sykdom i helseinstitusjon er varslingspliktig til Folkehelseinstituttet. RKS 

skal automatisk motta kopi av varsler som går fra sykehusene i Helse Midt-Norge. I 2013 har 

Regionalt kompetansesenter mottatt et varsel om utbrudd knyttet til smitte via mat under 

servering av lunsj for ansatte ved et sykehus i Helse Midt-Norge.  

 

 
 

15.0 Formidling/kommunikasjon 

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge har en hjemmeside på 

internettsiden til St. Olavs Hospital: http://www.stolav.no/no/Om-

oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-

smittevern/119492/ 

 

På hjemmesiden finner man Smittevernplan for Helse Midt-Norge, smitteverninformasjon og 

publisering fra RKS, samt regionalt tuberkulosekontrollprogram og informasjon om 

tuberkulosekoordinatorene i Helse Midt-Norge. Fire e-læringskurs i smittevern ligger også nå på 

denne hjemmesiden, og så er det lagt ut et forslag til Infeksjonskontrollprogram for pleie- og 

omsorgstjenester i kommunene.  

 

http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/�
http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/�
http://www.stolav.no/no/Om-oss/Organisering/Stabsavdelinger/Fagavdelingen/Enheter/Regionalt-kompetansesenter-for-smittevern/119492/�
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16.0 Publikasjoner og presentasjoner  

Publikasjoner 

• En kronikk i forbindelse med den internasjonale tuberkulosedagen: ”Tuberkulose i Norge, et 

problem i vår tid?” Adresseavisen 23. mars, skrevet av regional smittevernoverlege Bodil 

Dyrstad. 

• En kronikk i forbindelse med den nasjonale håndhygienemarkeringen mai 2013; 

”Håndhygiene mot smitte og infeksjoner” Sunnmørsposten 14.mai, skrevet av regional 

smittevernrådgiver Anita Wang Børseth. 

 

Presentasjoner 

• Foredrag ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg 29. oktober ved 

utdanningen Diplom i smittevern, ”Tuberkulose sett ut fra et smittevernperspektiv” 

• Smitteverndagen 28. november 2013 ved Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag: 

”Basale smittevernrutiner og håndhygiene”  

• Håndhygieneseminar ved barnesykehuset i Arkhangelsk, Russland, 4-5 desember,  

(flere innlegg om håndhygiene, WHO-modell, implementering og evaluering), et 

samarbeidsprosjekt mellom FHI og barnesykehuset i Arkhangelsk. 

 

Poster 

• Norsk Forum for Sykehushygiene 15.-17. oktober: ”INNFRI - Reduksjon av 

sykehusinfeksjoner 2011-2013”, Andreas Radtke, smittevernoverlege St. Olavs Hospital & 

Anita Wang Børseth, regional smittevernrådgiver, St. Olavs Hospital, på vegne av INNFRI-    

prosjekt gruppen. 
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